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        :الملخـص
األكثر حتديا  واحدا من القطاعاتالوطين، و  باالقتصاد الناهضة القطاعات النقل من قطاع يعترب
 التوقعات وتشري ،بضمان أمن الطاقةو  ،كافحة التغريات املناخية الواضحة اليت يشهدها العاملمبفيما يتعلق 

 الطلب القادمة ستفوق سنة العشرين خالل النقل لقطاع الالزمة الطاقة مصادر على العاملي الطلب ان إىل
ترشيد استخدامات الطاقة يف  إىللزاما التوجه  لذلك أصبح .األخرى االستهالك قطاعات يف الطاقة على

تنضب بأشكاهلا  الطاقة البديلة النظيفة اليت المن خالل ادماج  قطاع النقل لتحقيق التنمية املستدامة
  .يف قطاع النقل املتعددة

دف ه من  منهجيات لتطوير نظم النقل املستدامة يف املستقبلالورقة البحثية اىل اجياد  ذهوعليه 
ال الصني كل من  اسرتاتيجياتخالل االشارة اىل  وحماولة تكييفا مع حالة اجلزائر، وقد خلصت  يف هذا ا

 كامل دون تنفيذ نظام شامل تطور بشكلياستنتاج مفاده أن النقل املستدام ال ميكن أن  الورقة البحثية اىل
تطوير النقل احلايل ليست كافية جيات يف هذا القطاع، وان اسرتاتي الطاقة املتجددة يعتمد على ادماج

  .وهناك حاجة إىل املزيد من املبادرات لتحقيق االستقرار يف الطلب على الطاقة يف قطاع النقل
 .، اجلزائرالصني، التنمية املستدامة، الطاقات املتجددة، النقل :الكلمات الدالة
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Abstract: 
The transportation sector is a major component of our national 

economy, and one of the most challenging sectors in terms of combating 
climate change and ensuring energy security. Forecasts indicate that the 
global demand of the required energy sources for the transport sector over 
the next twenty years will exceed the demand of energy in other sectors of 
consumption. Thus, guidance becomes necessary towards the 
rationalization of energy consumption in the transport sector to achieve 
sustainable development through the integration of alternative clean 
inexhaustible energy in its multiple forms in the transport sector. 

This research paper seeks to contribute to the development of 
methodologies to identify and develop future sustainable transport systems 
as well as to apply methodologies of other countries such as: China and try 
to adapt with the case of Algeria. The research paper has concluded that 
transport cannot be fully developed without implementing an overall 
renewable energy system, and the current transport development strategies 
are not sufficient and more initiatives are needed to realize the energy 
demand of the transport sector. 
Key words:  transport, sustainable development, renewable energy, China, 
Algeria.  
 

  :ةمقدم
الركاب  نقل حركة تأمني من يوفره ملا الوطين باالقتصاد الناهضة القطاعات النقل من قطاع يعترب

 وتقدمي اخلدمات االقتصاد حركة دفع يف رائد دور من يلعبه وما والدويل، احمللي النطاق على والبضائع

، وبالرغم من أمهيته يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية، إال ...األخرى واخلدمية اإلنتاجية للقطاعات
 ، حبيث تشريان له تأثريات سلبية على البيئة من تلوث، كما يعترب من القطاعات األكثر استهالكا للطاقة

من جمموع الطاقة األولية يف العامل، ومن املتوقع أن  %20النقل يستهلك اآلن أكثر من  أن إىل األرقام
مرات من إمجايل الطاقة، وسوف تستهلك  10حباجة إىل اكثر من  ،2100االجتاهات العاملية لعام 
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 قطاع من الصادرة نسبة االنبعاثات بلغت وقد 1،من جمموع الطاقة األولية يف العامل %40وسائل النقل 
ا النقل ً  هلذا املطرد النمو ظل يف للزيادة مرشحة ومجيعها 2،االنبعاثات إمجايل من%  22اوعربي % 13عاملي

 على العاملي الطلب أن إىل التوقعات ذ تشريإ القادمة، السنوات خالل النامية الدول يف خاصة القطاع
 قطاعات يف الطاقة على الطلب القادمة ستفوق سنة العشرين خالل النقل لقطاع الالزمة الطاقة مصادر

  .األخرى االستهالك
ومن أجل ذلك اتفقت الدول يف مؤمتر القمة العاملي لتنمية املستدامة على تنفيذ اسرتاتيجيات للنقل      

ختدم التنمية املستدامة، وهذا من خالل زيادة إمكانية احلصول على مصادر للطاقة زهيدة التكلفة، حتسني  
نولوجيا الطاقة املتقدمة األكثر كفاءة الطاقة، التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة وكذا استخدام تك

 .نظافة
  :اإلشكالية

ت تحديااستهالكا للطاقة وأحد الاألكثر  القطاعاتمن كل ما سبق جند ان قطاع النقل يعترب من 
فيما يتعلق  تحتدياالرئيسية اليت تواجه التنمية املستدامة، اذ يواجه قطاع النقل يف كل من الصني واليابان 

، لذلك كان من الواجب بضمان أمن الطاقةو  ،ناخية الواضحة اليت يشهدها العاملكافحة التغريات املمب
التفكري يف اجياد اسرتاتيجية واضحة لرتقية استخدامات الطاقة يف هذا قطاع وذلك من خالل استعمال 

ترشيد وسائل نقل تليب احتياجات األفراد احلالية دون املساس حباجات األجيال املستقبلية، ومن خالل 
هذا  تنضب بأشكاهلا املتعددة يف الطاقة البديلة النظيفة اليت الوإدماج استخدام مصادر الطاقة التقليدية 

  .القطاع

                                                             
1- Energy Consumption and the Environment:Impacts and Options for Personal 

Transportation in: http://www.rqriley.com/energy.htm 
 تغيري بقضايا وعالقته العربية املنطقة يف املستدامة التنمية أجل من آسيا، النقل لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة2- 

  .3، ص2009املناخ، 
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 استخداماتكيف يمكن تفعيل  :اليت تسعى الورقة احلالية لإلجابة عليها هي فاإلشكالية الرئيسيةوعليه 
نستطيع تكييف التجربة الصينية مع حالة وكيف  في قطاع النقل لدعم استدامته؟ الطاقات المتجددة

  الجزائر؟
  :دف الدراسة إىل: البحث أهداف
  ؛النقل العاملية لقطاع التعرف على الرهانات -
 ؛منهجيات لتطوير نظم النقل املستدامة يف املستقبلاجياد  -
 ؛يف قطاع النقل الطاقات املتجددة ادماجكيف ميكن معرفة   -
وحماولة  يف تنمية مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع النقل الصنيحماولة االستفادة من جتربة  -

  .تكييفها مع حالة اجلزائر
  :نطاق البحث

ال وحماولة تكييف  الصني اسرتاتيجيات الرتكيز علىقطاع النقل بمشلت الدراسة مكانيا  يف هذا ا
 .هذه التجربة مع حالة اجلزائر

  :البحث منهج
يف قطاع النقل لدعم  آفاق استخدام الطاقة املتجددةلقد مت استخدام املنهج التحليلي يف دراسة 

 الرهانات حماور تضمن احملور األول أربعةغرض الوصول إىل هدف البحث، مت تقسيمه إىل ، ولاستدامته
 عماالتترشيد است الثالثاحملور  وتناول مدخال اىل النقل املستدام،احملور الثاين النقل،  العاملية لقطاع

جتربة اىل خري الرابع واألتطرق احملور قطاع النقل فيما مصادر الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة املتجددة يف 
  .وحماولة تكييفها مع حالة اجلزائر يف تنمية مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع النقل الصني
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  :النقــل العالمية لقطاع الرهانات -1
كونية وآثار بيئية متس مستقبل هذا القطاع، وكل الدول عليها ان جتتمع ملناقشة   هناك رهانات

  3:وإجياد حلول هلا، تضم هذه الرهانات ما يلي
 :تبعية النقل لموارد غير متجددة  - 1-1

ن العالقة بني النقل والبرتول هي عالقة قوية جدَّا، فمن املهم التساؤل حول مستقبل هذا املورد إ
األولية كثر من الطاقات العامل ال يزال يستهلك املزيد من النفط أالطاقوي الطبيعي وغري متجدد، حبيث 

كما يوضح الشكل   االستهالك العاملي للطاقة األولية، من %37، مثل النفط 2011يف عام . األخرى
  4:التايل

  

  2011حصة الوقود البرتويل من الطاقات األولية األخرى لسنة ): 01(الشكل رقم 
  

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013,  

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/appa.pdf & 
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/tbla17.pdf 

                                                             
 ملؤسسة -قياس انبعاثات الغازات الدفيئة: التقييم البيئي ملؤسسة نقل بضائععبد العزيز بن قرياط و غنية بركات،  -3

SNTR ،التنمية  رهانات  ظل  يف  االقتصادية   املؤسسة   سلوك: ورقة علمية مقدمة إيل املؤمتر العلمي الدويل حول 
 .386ورقلة، ص  -مرباح  قاصدي   ، جامعة2012  نوفرب  21  و  20  االجتماعية، يومي  والعدالة   املستدامة 

4 - Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013. 
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سنة  % 43مقابل  ،2002سنة  %50ويستهلك قطاع النقل من الوقود ما معدله حوايل 
  :الشكل التايليبني  ، كما1973

  
  2002استهالك املنتجات البرتولية يف العامل سنة ): 02(الشكل رقم 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Energy Balances of Non-Countries, 2001-2002, IEA 2004 Edition. 
  

ا متتصية، اذ لبرتولاستهالكا للمنتجات ا اكثروالتنمية االقتصادي بلدان منظمة التعاون وتعترب   أ

دول الواليات املتحدة و  جيقا طن نفط مكافئ اليت يستهلكها النقل العاملي، خصوصا 1.75 من 75%
دد باخلطر توحي التبعية هذا وتبقى 5.أوروبا مخسة عشر واليابان  يفسر ما وهو مهم، طبيعي مورد بنفاذ و

  6.للنفط طاقوية بديلة موارد عن للبحث البالغ واالهتمام الضخمة امليزانيات

  :البيئة وتغير المنـاخ - 1-2
يستهلك قطاع النقل كميات كبرية من الوقود حسب نوع املركبة وحجمها فإن امجايل استهالك هذا 

من  %50ىل إيف دول االحتاد األوريب، الشرق األوسط واألدىن و  %30ىل إالقطاع من الوقود يصل 
                                                             
5 - Georgia Plouchart, Energy Consumption in the Transport Sector, Panorama, 2005, 

p1. 
  .386غنية بركات، مرجع سابق، ص ،عبد العزيز بن قرياط -6
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ونتج عن هذا االستهالك الكبري كميات كبرية من امللوثات من  7،الوقود يف الواليات املتحدة األمريكية
ً  على النصف يزيد ما وكان. أمهها غازات أول وثاين أكسيد الكربون وغريها من الغازات الدفيئة  من قليال

 حوايل عنالطاقة مسؤوال  توليد وكان األحفوري، الوقود حرق من يأيت2000 عام  يف االنبعاثات جمموع

 الكربون ثاين أكسيد النبعاثات مصدر أكرب ثاين النقل وميثل. ربع اإلمجايل حوايل أو كلية محوالت  10

  .)03(رقم كما يظهر يف الشكل  8،بالطاقة املتعلقة
 املسببة الدفينة غازات نسب زيادة عن الناجتة املناخية للتغريات واملتوقعة املشاهدة التأثريات وتتعدد

األراضي  بعض البشرية كضياع احلية البيئية لألنظمة فادحة أضرارا لتشكل األرض حرارة درجة الرتفاع
اضطراب  تواتر النباتية واحليوانية، زيادة األنواع سطح البحر، تزحزح مستوى نتيجة الرتفاع الساحلية الرطبة
 9.اخل...اجللدي البحري حجم واآلفات وتناقص جراء احلرائق من البيئي النظام

 

  )جيقا طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون( 2000توزيع االنبعاثات لكل قطاع، عام ):03(الشكل رقم 
  

 

 .33.ص، 2007 البشرية التنمية تقرير :المصدر
 

                                                             
7 - UNEP, Motor Vehicle Manufacturing Use Trends Environment, Industry & 

Environment: United Nations Environmental Program, 1991, Paris. 
  .33، ص2007،  البشرية التنمية تقرير -8
، 215 -214. ، ص2010، 1ط والتوزيع، للنشر املناهج دار البيئة، اقتصاديات مقدمة الرمحن وآخرون، نوزاد عبد -9

  .بتصرف
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  :مدخل الى النقل المستـدام -2
 من البشر حلياة أرقى مستوى إىل للوصول الساعية اجلهود لتكاثف مناسبا إطارا االستدامة تشكل

، أما النقل 10األرض مصادر استنزاف وبدون البيئي واحلفاظ واالجتماعية االقتصاديةالتنمية  خالل
وبالنسبة آلخرين فإنه  يعين بالنسبة للبعض جمرد احلد من اآلثار البيئية السلبية داخل القطاع، نهإاملستدام ف

إحداث تغيريات جوهرية لتحقيق االستدامة اإليكولوجية ودور النقل فيه، ينطوي على  يعين التزام الشامل
  11.يف نظمنا االجتماعية، االقتصادية والصناعية

النقل املستدام هو النقل الذي ال يهدد الصحة العامة وسالمة املواطن وما جتدر اإلشارة إليه أن 
، كما انه يستخدم املوارد غري 12والبيئة، والذي يستخدم املوارد املتجددة مبعدالت ال تؤثر على جتددها

مبعدالت تقل عن جهود تطور البدائل املتجددة هلا، وبالتايل فأن نظام النقل املستدام هو  متجددة
  :13النظام
م األساسية بطريقة آمنة تتوافق مع صحة األفراد والنظم  - تمعات بتلبية احتياجا يسمح لألفراد وا

 ؛)مراعاة مصلحة األجيال املستقبلية(البيئية مع حتقيق العدالة بني األجيال
حيد من االنبعاثات والنفايات ويقلل من استعمال املوارد غري املتجددة كما حيد من استهالك  -

املوارد املتجددة وفقا ملبادئ وأساسيات التنمية املستدامة، إضافة إىل انه يقلل من استعمال 
 ؛األراضي وخيفف من الضوضاء

                                                             
 العمراين التخطيط يف العمرانية، دكتوراه املخططات لتقومي شاملة كمنهجية االستدامة القيق، مفاهيم صبح فريد -10

  .2بغزة، ص اإلسالمية اجلامعة اهلندسة، املستدام كلية
http://site.iugaza.edu.ps/falqeeq/files/2010/02/Sustainability-Principles-as-a-

Comprehensive-Approach.pdf 
11- Institution of Engineers, sustainable transport:responding to the challenges, 

sustainable energy transport taskforce report november 1999, p5 
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، جامعة احلاج -حالة النقل الربي–حليمة عبد العزيز، واقع ومستقبل النقل املستدام يف اجلزائر  -12

  .13، ص2010باتنة، -خلضر
13 - Le centre pour un transport durable, Définition et vision du transport durable, 

2002, p1. 
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  ).يف متناول مجيع األفراد( يتميز بتكـلفة معقولة -
: تقدم يتوجب العمل على إبقاء النقل املستدام ضمن مساحة املثلث حيده من جهاته الثالث ويف إطار ما

14.التنمية االجتماعية املستدامة، التنمية االقتصادية املستدامة والتنمية البيئية املستدامة
  

  للنقـل املستدام الثالتةاألبعاد ): 04(الشكل رقم 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  .7آسيا، مرجع سابق، ص لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة :المصدر
  

  
منخفض  نقل مستداموالبد من التأكيد على أن االستخدام املستدام للطاقة يف قطاع النقل وحتقيق 

  15:الكربون يفرضان
 ؛تأمني خدمات النقل الالزمة عرب استهالك الكميات األدىن من الطاقة -1

املناخ واالحرتار العاملي، وختفيض التلوث البيئي،  ختفيض انبعاث ثاين أكسيد الكربون املساهم يف تغري -2
  .عرب االعتماد على الوقود األنظف واالستفادة من مصادر الطاقة املتجددة

                                                             
 النقل قطاع للطاقة يف املستدام لالستخدام للرتويج والتدابري آسيا، السياسات لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -14

  .7، ص2010املتحدة،  اإلسكوا،  األمم منطقة يف
  .تصرف، ب9- 8. آسيا، مرجع سابق، ص لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -15
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 :قطاع النقلترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة المتجددة في  -3

هي حمدودة ) والوقود النووي الفحم احلجري، النفط والغاز الطبيعي،(ن معظم الطاقة التقليدية إ
، حيث تشري الدراسات اإلحصائية أن احتياطات تلوثالكمية يف الطبيعة وكذلك معرضة لالستنزاف وال

، أما )2100-2075(تنزف معظمه ما بني عامي إىل أن يسالعامل من البرتول سوف يأخذ باالستنزاف 
ألف مليون طن سنويا وانه سوف ) 18-17(وصل حبدود  2000نه يف عام أالفحم فتشري اإلحصائيات 

يزداد يف السنوات املقبلة، أما الوقود النووي الذي يتطلع العامل إليه اليوم كوقود للمستقبل سوف تنتج 
آالف األطنان من الطاقة منه، غري أن هذه الطاقة هلا تأثريات واضحة على البيئة، على هذا األساس أخذ 

ط يف إجياد مصادر للطاقة البديلة أو املتجددة وتنميتها وإدخال العلماء والباحثني يفكرون بالتخطي
الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، (التكنولوجيات البيئة النظيفة اليت ال تؤثر على البيئة وعلى استنزافها، ومنها 

لطاقات ويقصد با 16،)اخل...الطاقة امليكانيكية للمياه، الطاقة اجلوفية، الطاقة احليوية، طاقة اهليدروجني
ا الطاقة املستمدة  املتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري مبعىن أ

ا الطاقة اليت تولد دتنفال من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ميكن أن  ، كما تعرف الطاقة البديلة بأ
مكان على سطح الكرة األرضية وميكن حتويلها من مصدر طبيعي ال ينضب وهي متوفرة بسهولة ويف كل 

بسهولة إىل طاقة، وتشكل الطاقة املتجددة أحد وسائل محاية البيئة وهي بذلك خبالف الطاقات غري 
املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف األرض ال ميكن االستفادة منها إال بعد ) القابلة للنضوب(املتجددة 

  17.تدخل اإلنسان إلخراجها منه

                                                             
صباح حسن عبد الزبيدي، خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية يف ظل التنمية املستدامة، جملة كلية  -16

لد    .1، ص2007، 18الرتبية للبنات، ا
قى علقمة مليكة وكتاف شافية، اإلسرتاتيجية البديلة الستغالل الثورة البرتولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة، ملت -17

، اجلزء 2008أفريل  70/08دويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املنعقد خالل الفرتة 
  .826األول، ص
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أساسيني يتحتم تطبيقهما بصورة  قطاع النقل يف جزئينيمثل إسرتاتيجية ختطيط الطاقة يف وتت
  :متكاملة ومها

 18:تقليص المتطلبات من الطاقة التقليدية عن طريق - 3-1
 ؛ختفيف احلاجة إىل خدمات النقل -

 ؛تقصري املسافات الواجب عبورها بني نقطة االنطالق ونقطة الوصول -

مسافة حمددة، باحلد من عرقلة السري وزمحة املرور لتفادي استهالك  ختفيض الوقت الالزم لعبور -
 ؛حمركات وسائل النقل كميات إضافية من احملروقات

 .ترشيد استخدام الطاقة الالزمة لصنع املركبات وتشغيلها -

  19:وهناك العديد من املمارسات املطلوبة من األفراد واليت ميكنها حتسني كفاءة استهالك الطاقة أمهها
التخفيف من استخدام السيارات اخلاصة واالستغناء عنها عندما يكون التنقل ملسافة قصرية،  -

 ؛واالعتماد على الدراجات اهلوائية

 ؛املشاركة يف السيارات اخلاصة -
 ؛حتاشي املرور يف املناطق املزدمحة -
 ؛%40و 5 بنيترتاوح نسبته ما من الوقود املستهلك  ةقيادة اهلادئة اليت تؤمن وفر الاعتماد على  -
ا تؤدي اىل زيادة استهالك احملروقات وتدين الكفاءة واالعتماد على  - حتاشي السرعة الزائدة كو

 ؛كيلومرتا يف الساعة 90و 60السرعة االقتصادية اليت ترتاوح عادة بني 
توفري شبكة نقل عام جيدة مع تدعيم وسائل النقل اجلماعية يف حماولة لتقليص استخدام  -

  20.اخلاصةسيارات ال

                                                             
  .تصرف، ب9-8، ص مرجع سابقآسيا،  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -18
  .15، ص نفسهآسيا، مرجع  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -19
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من املتوقع أن تلعب مصادر الطاقة  :قطاع النقلفي  التوسع في إنتاج أنماط متجددة من الطاقة -3-2
املتجددة دورا هاما يف املستقبل يف قطاع النقل، وفيما يلي استعراض ألهم تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف 

  :قطاع النقل

 :)الحيوي الوقود (النقل ألغراض الحيوية الكتلة وقود -3-2-1
، وينقسم 21النقل وسائل يف يستخدم سائل وقود إنتاج على يقوم التكنولوجيا من النوع هذا

عموما الوقود احليوي إىل وقود حيوي االبتدائي والثانوي، الوقود احليوي االبتدائي مثل اخلشب واحلطب 
يتم استخدامها يف شكل غري جمهز بالدرجة األوىل وهذا ألغراض التدفئة والطبخ أو إنتاج الكهرباء، أما 

م إنتاجها من قبل الكتلة احليوية املعاجلة وهي يت احليوي "الديزل"و "اإليثانول"الوقود احليوي الثانوي مثل 
وميكن تصنيف أنواع الوقود احليوي  22.قادرة على أن تستخدم يف السيارات والعمليات الصناعية املختلفة

  23:الثانوي إىل أربعة أجيال

احليوي،  احليوي، الغاز احليوي، الكحول النباتية، الديزل الزيوت: الحيوي الجيل األول للوقود -
 ؛الصلب احليوي الصناعي، الوقود الغاز

 ، حماصيل)واألخشاب القش(احليوية  غذائية، املخلفات غري حماصيل: الحيوي الجيل الثاني للوقود -
احليوي،  احليوي، امليثاق السليليلوزي، اهليدروجني احليوي الوقود(وتتضمن  احليوية بالطاقة متخصصة

 ؛)احليوي اهليدروجني حليوي وديزلا الفوران ميثل ثنائي/الفوران ميثل ثنائي
                                                                                                                                                                       

سامي بدر الدين سراج الدين، مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم العمارة املستدامة والتوافق البيئي  -20
منو التجمعات السكانية ومشروعات التنمية وآثارها على "للتجمعات العمرانية، املؤمتر العريب السابع لإلدارة البيئية

  .94، ص 2008ديسمرب  –مجهورية مصر العربية  – القاهرة املنعقد يف" البصمة االيكولوجية للمدن العربية
  .10، ص 2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز -21

22- Dragone.G, Fernandes.B, António A, and José A,  Third generation biofuels from 
microalgae, in: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16807/1/3067.pdf 

الزراعي،  واإلرشاد للبحث الوطين والفرص، املركز واملخاطر االفاق: احليوي رمان، الوقود ابو الفياض وعبري موسى -23
  .، بتصرف3-2، ص  2009اهلامشية،  االردنية اململكة
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 ؛)الطحليب الزيت (النباتية  اخلاليا وقود: الحيوي الجيل الثالث للوقود -
  .البنزين إىل احليوي والديزل النبايت الزيت حتويل على يعتمد: الحيوي الجيل الرابع للوقود -
  :وقود الهيدروجين  -2- 3-2

 ونقل لتخزين يستخدم الذي اهليدروجني وقود تقنية هو حاليا الواعدة التقنيات ضمن من
 احلصول ويتم .أخرى متجددة طاقة مصادر مع وأيضا الشمسية، مع الطاقة يستخدم ما وعادة الطاقة،

 للطاقة كمصدر املتجددة الطاقة باستخدام االلكرتوين للماء التحلل طريق عن اهليدروجني على
 اهليدروجني خمزون من الطاقة الكهربائية على احلصول وميكن .خيزن اهليدروجني وبعدها الكهربائية،

  :الشكل التايل هو مبني يفكما   24.الوقود خاليا املولدات أو باستخدام طريق عن اما املخزون
  منوذج توضيحي لكيفية احلصول على وقود اهليدروجني: )05(الشكل رقم 

  

  
  
 

 .53، صاملرجع نفسهالبوفالسه،  مبارك حنان الناصر، عيسى وهيب :المصدر

                                                             
، العريب ويياحل طياحمل ةيحلما ةيضرور  أداة: فةيالنظ الطاقة مصادرالبوفالسه،  مبارك حنان الناصر، عيسى وهيب -24

  .53صالعلمي، بدون سنة،  والبحث العلوم برامج والعلوم إدارة والثقافة للرتيية العربية املنظمة
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  25:وفيما يلي منوذج توضيحي ملركبة مزودة خباليا الوقود
  

  اليا الوقودمنوذج توضيحي ملركبة مزودة خب: )06(الشكل رقم 

 
 

 

  .36مأمون عبسي حليب، مرجع سابق، ص: المصدر
  

  :)الضوئية الفوتوفولطيه (الشمسية الخاليا  -3- 3-2
 بتحويل تقوم فهى الشمسية للطاقة احلرارية عن األنظمة خمتلف بشكل الفوتوفولطية اخلاليا تعمل

أو إنتاج  للهواء تلويث أو للوقود خملفات إنتاج وبدون أجزاء حتريك ألي بدون كهرباء إىل الشمس ضوء
  26.الضارة للغازات إنبعاثات

 :طاقة الرياح  -4- 3-2
رائدا يف جمال تطوير توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طواحن الرحيية، حيث " الكور"الدامنركي  يعترب

 حتويل يتم النوع هذا يف 27،طورها لتصبح مصدر طاقة بديل متجدد غري قابل للفناء ونظيف وآمن للبيئة

                                                             
ا، امللتقى  -25 ط والغاز، مركز الساسيات صناعة النف 21مأمون عبسي حليب، بدائل الوقود يف قطاع النقل، واقتصاديا

  .36، ص2011مارس،  31-7أحباث ودراسات البرتول، معهد الكويت لالحباث العلمية، الكويت، 
  .11، ص2006النهائى،  العربية، التقرير مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة الصناعة، قطاع حتديث مركز -26
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 إنبعاثات من الرياح طاقة إستخدام ويقلل. كهربائية طاقة إىل ومنها ميكانيكية طاقة إىل للرياح احلركة طاقة
ا حيث الضارة الغازات  يف وتستخدم والفحم والبرتول الطبيعي الغاز من استخدام التقليل يف تساعدنا أ

إىل  احلاجة من وحتد السرعة قليلة مولدات تستخدم مبتكرة تصميمات وهناك .البحر سطح أو على الرب
  28.الرتووس صندوق

  
 :هذا يف الشكل التايلعموما ميكن تلخيص كل 

  

  منظومة وقود النقل وعالقتهما مبصادر الطاقة املتجددة: )07(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

 
  

  
ا، ص  :المصدر   .، بالتصرف44مأمون عبسي حليب، بدائل الوقود يف قطاع النقل، واقتصاديا

  

ومع التقدم التكنولوجي والعلمي يف العامل، الذي حفزته الربامج واخلطط املوضوعة لتحسني كفاءة 
العام، تتوافر الطاقة وختفيف وختفيض االنبعاثات، ويف إطار التنافس احلاصل بني كربيات الشركات يف 

                                                                                                                                                                       
  .755آيت زيان كمال واليفي حممد، مرجع سابق، ص -27
  .12مرجع سابق، ص  الصناعة، حتديث مركز -28

 هيدروجين

شمسية، : طاقة متجددة
الخ...رياح، مائية  

 كحول ايثيلي

 ديزل حيوي

 هيدروجين حيوي

 زيت حيوي

 كهرباء
 الكتلة الحيوية
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 29،حاليا يف األسواق مركبات وحمركات وجتهيزات تستفيد من التكنولوجيا األعلى كفاءة يف قطاع النقل
  .املركبات الكهربائية، املركبات اهلجينة، املركبات اهليدروجينية، املركبات الشمسية: أمهها

 
 :في قطاع النقل إدماج الطاقة المتجددة في مجال دولتجارب بعض ال -4

ادماج الطاقة ترشيد استعماالت الطاقة التقليدية و يعد التعرف على بعض التجارب العاملية يف جمال 
من أجل ذلك ضرورة لتبادل اخلربات ونشر املعلومات واالستفادة منها،  يف قطاع النقل املتجددة

ال، حماولني االستفادة منهافيما يلي سنستعرض  بدراسة آفاق استخدام  جتربة كل من الصني يف هذا ا
 .الطاقة املتجددة يف قطاع النقل يف اجلزائر

تقريبا من إمدادات الطاقة األولية يف  %70مثل الفحم نسبة  ،2009يف عام  :تجربـة الصين -1- 4
الصني، وهى نسبة مرتفعة يعززها رخص سعر الفحم واخنفاض تكلفة استخراجه على الرغم من آثاره 

والصني هى ثاىن أكرب مستهلك  %23الطبيعى، فيشاركان بنحو  ما البرتول والغازالسلبية على البيئة أ
  30.عاملى للبرتول بعد الواليات املتحدة

 2009جمموع استهالك الطاقة حسب النوع يف الصني سنة : )08(الشكل رقم 
  

 
 

 

Source: Energy Information Administration, international statistics, 2012, p 2 
                                                             

  .34آسيا، مرجع سابق، ص  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -29
30- Energy Information Administration, international statistics, 2012, p 2 in: 
  http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/China/china.pdf 
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من البنزين  %46(من استهالك البرتول  %50قطاع النقل يف الصني مسؤول عن أكثر من و 
الصني  وقد أدى االستخدام الكثيف ملصادر الطاقة يف 2009.31 وهذا يف سنة) من وقود الديزل %57و

أكرب (ليفصلها عن الواليات املتحدة  2005مليار طن ثاىن أكسيد كربون يف عام  5.1إىل نفث حنو 
الصني  أن تصل انبعاثات ثاىن أكسيد الكربون يف 2015طن فقط، ويتوقع حبلول عام  0.7) ملوث للبيئة

وقد شهد 32. مليار طن 64مليار طن لتحتل املركز األول عامليا، تليها الواليات املتحدة بنحو  8.6إىل 
يمكن أن ف .%9الطلب على الطاقة يف قطاع النقل منوا سريعا يف العقد األخري مع معدل منو سنوي قدره 

من النقل هو  الطلب على الطاقة من إمجايل أنه حوايل ثالثة أرباع، )09(من خالل الشكل رقم  نرى
 والنقل اجلوي واملمرات املائية عن طريق السكك احلديدية، كما ميكن أن نرى أن الطاقة املستهلكة الربي
  33.الرئيسية يف الصني أهم أنواع الوقود منالديزل البنزين و ، ويعترب نفس املستوى تقريباهي ب

  

  2008الطاقة املستهلكة يف قطاع النقل لصني سنة : )09(الشكل رقم 

  
Source: Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S & Brezetb.H, op.cit, p3. 

 
                                                             
31- Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H, The integration of transportation with the 

energy system in China, 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems, Croatia, 2011, p1. 

 :يف املوقع التايل 27/07/2013االطالع عليه يوم  حممد مصطفى اخلياط، الصني وخيار الطاقة البديلة، مت -32
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222123&eid=325 

33 - Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H, The integration of transportation with the 
energy system in China, op.cit, p3.  
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الصينيون يف وقت مبكر أن تسريع االنتقال إىل استخدام موارد الطاقة واملتجددة لذلك أدرك الزعماء 
موارد الوقود نضوب ستنتج عنه فوائد كربى على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ليس بسبب 

  .34دامهااحلفري، ولكن بسبب االرتفاع النسيب املتواصل للتكاليف واملخاطر املرتبطة باستخ
  :مصادر الطاقة المتجددة في الصين - 1-1- 4

ترياوات ساعة، سامهت فيها احملطات احلرارية  2364بلغ إمجاىل التوليد  يةائالطاقة الكهربيف جمال 
مليون  50ليستفيد منها حنو  %12 الطاقة املائيةيف حني مثلت مصادر % 79املعتمدة على الفحم بـ

املصادر املتجددة يف إنتاج الطاقة الكهربية، فقد   يأسرة يف إمدادات الطاقة الكهربائية وبالنسبة ملشاركة باق
 %25الصينية بسطوع الشمس لفرتات تصل إىل  يمن األراض %65تتمتع كما   ،%2كانت أقل من 

ألغراض تسخني املياه  يةالطاقة الشمسمن أوقات السنة، لذا ينشط ويكثر يف هذه املناطق استخدام 
اخلاليا (والتوليد املباشر للكهرباء، أما استخدام الطاقة الشمسية يف التوليد املباشر للكهرباء 

يف توفري الطاقة  يميجاوات قدرة مركبة تستخدم بشكل رئيس 70، فيوجد منها )الفوتوفلطية/الشمسية
، "يالديزل احليو "و "اإليثانول"إنتاج وقود  تعمل الصني على، و للمناطق النائية وبعض املناطق الريفية

يف الصني قش األرز وبعض خملفات النباتات األخرى وخملفات الغابات  مصادر الكتلة اإلحيائيةتتضمن 
مليون طن من املخلفات الزراعية، ميكن  600 وروث احليوانات والعديد من املصادر األخرى فمن إمجايل

وتتطلب خطة الصني اخلماسية األخرية  35،مليون طن فحم مكافئ لتستخدم كوقود 300إنتاج حنو 
ولقد شهد مستوى بناء  2005.36ميغاوات يف  1500مخس مرات لتصل إىل طاقة الرياح مضاعفة إنتاج 

احملطات النووية الصينية تطورات كثرية يف السنوات األخرية، وارتفع إىل ما كانت عليه الدول املتقدمة يف 
منوا سريعا يف هذه الدول ويتوقع أن تشكل سعة  الطاقة النوويةبعينيات القرن املاضى، حني شهد قطاع س

                                                             
األمم املتحدة، الشراكة بني الصني ومرفق البيئة العاملي للرفع من استخدام الطاقة املتجددة، مت االطالع عليه يوم  34-

 http://www.un.org/arabic/climatechange/projects/china.shtml :على املوقع 25/07/2013
  .تصرفحممد مصطفى اخلياط، الصني وخيار الطاقة البديلة، مرجع سابق، بال -35
 .نفسهرجع امل، األمم املتحدة  -36
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من إمجاىل سعة املولدات الكهربائية املركبة يف عموم الصني  %20املولدات املركبة يف احملطات الكهرونووية 
  2035.37حبلول عام 

  
  :في الصينفي قطاع النقل  آفاق استخدام الطاقة المتجددة - 1-2- 4

دف إىل حتسني كفاءة الطاقة    :تتمثل يفتنتهج الصني ثالثة حماور أساسية 

  ؛باستخدام أنواع من الوقود تتميز باخنفاض تكلفتها إىل جانب استدامتها: اقتصادات الوقود -

 الطبيعى وأحباثبزيادة االعتماد تدرجييا على الوقود العاىل اجلودة مثل الغاز : رفع جودة الوقود -
  ؛تكنولوجيا إنتاج الفحم املنخفض الكربون

بإدخال إنتاج الطاقة من املصادر البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية : تنوع مصادر الوقود -
دف تأمني مصادر الطاقة    .والوقود احليوى، إىل جانب الطاقة النووية 

هذا إىل جانب عمل الصني مع العديد من الكيانات الدولية، مثل األمم املتحدة واالحتاد  يأيت
تشمل حمفظة حبيث  ،38، يف تنمية مصادر الطاقة لديها ويف تطبيق برامج لرتشيد ورفع كفاءة الطاقةيباألورو 

بيل املثال، تدعم املرحلة على س. الصني يف ما يتعلق بالطاقة املتجددة عدداً من مشاريع مرفق البيئة العاملي
 "نيكبي"األوىل من مشروع يهدف إىل تقليص تكلفة إنتاج احلافالت اليت تعمل خباليا الوقود يف 

وبالتعاون مع احلكومة الوطنية واحلكومات احمللية، يساعد  ،توفري نظام نقل خال من التلوث، "شانغهاي"و
على حافالت تعمل خباليا الوقود يف املدينتني واستغالهلا مرفق البيئة العاملي شركات النقل العام يف احلصول 

تشمل هذه املبادرة مسامهة القطاع اخلاص بشكل كبري وهي مصممة ملواصلة هذا  .مليون كيلومرت 1.6عرب 
هود إىل ما بعد انتهاء مشروع مرفق البيئة العاملي ويتوقع الزعماء ومصممو املشاريع الصينيون أنه سيتم . ا

وقد مت . دة من الدروس املستقاة من هذا املشروع لتطوير مبادرات مماثلة يف مدن وبلدان أخرىاالستفا

                                                             
  .تصرف، بسابقمرجع مد مصطفى اخلياط، حم -37
  .تصرف، بنفسهرجع املمد مصطفى اخلياط، حم -38
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وكذا  39،ختلفة من الوقود البديلةاملإجراء الكثري من البحوث على تطبيق واالستفادة احملتملة من أنواع 
-Mini" الكهربائية، حمركات ديزل،ركبات اهلجينة املخيارات البدائل التكنولوجيا للنقل اليت تتمثل يف 

"cars مبا يف ذلك السيارات الكهربائية ببطارية، السيارات اهلجينة واملركبات (، مركبات القيادة الكهربائية
 40.اليت تعمل خباليا الوقود

   
من  %50ذ ميثل إقطاع النفط والغاز ال تزال القوة الدافعة يف االقتصاد اجلزائري : حالة الجزائر -2- 4

ويعترب قطاع النقل ثاين قطاع بعد السكن  41.من الصادرات اجلزائرية% 70الناتج احمللي اإلمجايل و
  :واخلدمات من حيث استهالك الطاقة، كما ميثل الشكل التايل

 

  2009سنة ) طن مكايفء نفط 1000( استهالك الطاقة يف اجلزائر :)12(الشكل رقم 

 

Source: Menani.S, op.cit., p5. 
 

مستشار وزير الطاقة واملناجم أمحد مشراوي، أن نسبة استهالك الطاقة بالسوق احمللي قد  وحسب
، 2030مليون طن سنويا يف حدود سنة  100مليون طن يف الوقت احلايل إىل معدل  40تقفز من 

                                                             
39 - Liu.W, Lund.H, Beellab.K.S& Brezetb.H,op-cite, p2. 
40- Vance Wagner.V, Whitworth.A &An.F, Climate Change Mitigation Strategies for the 

Transportation Sector in China, Prepared for the Stern Review on the Economics of 
Climate Change, 2006, p27. 

41- Menani.S, Algeria Renewable Energy Program Outlook and applications, Energy 
week 2012, 19-23 march 2012,Vaasa, Finland, p4.  
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ملناطق ويف اطار مواجهة التلوث يف ا 42،هذا من جهة بسبب حالة النمو االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر
حتم على احلضرية، وتغري املناخ الناجم عن انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري من جهة أخرى، 

خرباء الطاقة التفكري يف آليات علمية جديدة القتصاد الطاقة وترشيد االستهالك مع حتمية التوجه حنو 
عام  منذ اجلزائر باالهتمام يف املتجددة الطاقات فكرة ذ حضيتإ. الطاقة املتجددة حلماية الثروات الوطنية

 ميالد احملافظة على املصادقة يف املركزية اللجنة طرف من ا اخلاص للملف بالغة أمهية بإعطاء 1980

 مع نشاطها يف االنطالق أجل من األساسية الوسائل اعداد يف بدأت مث ومن 1982 عام يف السامية

  43.األساسية وضعها للهياكل
:مصادر وآفاق الطاقة المتجددة في الجزائـر -4-2-1  

 مرات جممل 4ـــ ب تقدر املتوسط البحر حوض يف الشمسية الطاقة من نسبة اجلزائر أكرب متتلك

 من األوىل تعترب اهلجينة للطاقة حمطة انشاء يف شرعت اجلزائر ذلك وألجل للطاقة، العاملي االستهالك

 إسباين -جزائريبالتعاون  والطاقة الشمسية الغاز بني باملزج تعمل اليت العامل مستوى على نوعها
NEAL/ABENER، ميغاواط 400 بقوة اهلجينة للطاقة أخرى حمطات ثالث انشاء اىل باإلضافة 

 محاية شأنه من اهلجينة الطاقة فتفعيل وبالتايل فحسب، احمللي موجهة لالستهالك ستكون واليت مشسي

 احتياطي من 48% حوايل استنزف قد الكهرباء انتاج يف ألن استعماله الطبيعي، الغاز من اجلزائر خمزون

 املياه لضخ طاقة مالئمة وهي ثا،/م 6إىل  2 بني سرعة الرياح يف اجلزائر ما ترتواح كما الغازية، الطاقة

 مشال ساخن مصدر 200 من أكثر فيتواجد اجلوفية للطاقة أما بالنسبة 44.املرتفعة السهول يف خصوصا

 محام يف سنتغراد 98 لتبلغ درجة45  من أكثر املصادر هذه ثلثي حوايل حرارته تفوق حيث اجلزائر،

                                                             
على املوقع  24/07/2013دعوة إىل ترشيد عملية االستهالك واالجتاه حنو الطاقة املتجددة، مت اطالع عليه يوم  -42

  http://www.ech-chaab.net     :التايل
 الطاقة تطبيق مشروع لواقع دراسة -اجلزائر  يف املستدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة حدة، الطاقات فروحات -43

  .151، ص2012، 11باجلزائر، جملة الباحث، العدد  الكبري اجلنوب يف الشمسية
  .، بالتصرف153، صاملرجع نفسهحدة،  فروحات -44
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باالضافة اىل أن اجلزائر  45.بسكرة يف سنتغراد119 و وملان عني يف سنتغراد 118 ،قاملة بوالية املسخوطني
دف اختبار خمتلف التكنولوجيات يف ميادين طاقة الكتلة  تنوي تأسيس بعض الوحدات التجريبية الصغرية 

ملشاريع ومن ا 46،احليوية واحلرارة اجلوفية وحتلية املياه املاحلة عن طريق خمتلف فروع الطاقة املتجددة
 بناء أول حضرية لطاقة الرياح 47:لدينا  جمال الطاقات املتجددةأويف طور اإلجناز يفأيضا األساسية املنجزة 

برنامج التزويد بالطاقة  ،"Vergnet" الفرنسيةالشركة وبالتعاقد مع  سونلغاز حتت إشراف جممع
 إجناز مصنع وحدات الطاقة الكهروضوئية وتركيب األلواح الشمسيةو  قرية باجلنوب 20 ـالشمسية ل

يوضح تغلغل الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين من اآلن إىل  وايلوالشكل امل .بالرويبةباملنطقة الصناعية 
  . 2030غاية 

  تغلغل الطاقات املتجددة يف االنتاج الوطين: )13(الشكل رقم 
  

  
Source: Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

op.cit., p9 

                                                             
لتأمني  كمرحلة املتجددة الطاقة ملشاريع اجلزائر وتوجه بأملانيا املتجددة الطاقات راتول حممد ومداحي حممد، صناعة -45

، املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة -ديزرتاك مشروع حالة-البيئة  ومحاية األحفورية الطاقة إمدادات
، جامعة قاصدي 2012نوفمرب  21و  20يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية، يومي  اإلقتصادية

  .146ورقلة، اجلزائر، ص  –مرباح
46- Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 2011, p8. 
47- http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables 
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  :جزائرالفي في قطاع النقل  آفاق استخدام الطاقة المتجددة -4-2-2
اجلزائرية املتخصصة يف تصنيع األجهزة ) كوندور(عبد الرمحن بن محادي املدير العام لشركة  أكد

إطالق أول مشروع من نوعه يتعلق بتصنيع سيارة كهربائية تعتزم على ن شركته أالكهربائية واملكيفات 
يف التحضري له من خالل إعداد الدراسات التقنية واملالية حيث شرعت  جمموعة دوليةبالشراكة مع 

أكد املدير العام ملؤسسة تويوتا اجلزائر خالل الندوة اليت نظمتها املؤسسة بالتعاون من ،كما واالقتصادية
ة أضحى أكثر السيارات اهلجين مركز تطوير الطاقات املتجددة، السيد نور الدين حسامي، أن الذهاب حنو

إال أن تطوير هذا النوع من . من حفاظ على البيئة وتوفري للطاقةملا يكتسيه من أمهية  من ضرورة يف اجلزائر
أن تسويق هذا هذا من جهة ومن جهة أخرى  السيارات مرتبط بتوفري عدد من اإلمكانيات والظروف

  :منفالبد النوع من السيارات يف اجلزائر مل حين بعد 
 Pعمليات حتسيسية لفائدة املواطنني حول فوائد استعمال السيارات اهلجينة والكهربائيةالقيام ب  -

 Pتقدم تسهيالت مالية القتناء السيارات اهلجينة اليت تكلف الكثري -

جيب على السلطات العمومية التفكري يف اإلجيار املايل كحل القتناء السيارات اهلجينة  -
 .الدول ولكن مع نسبة فوائد مدعمةوالكهربائية، كما قامت به عدد من 

 5أو  3مؤكدا أن ممثل السيارة اليابانية يف اجلزائر بإمكانه االنطالق يف تسويق السيارات اهلجينة يف 
يف مشاريع  املختلط مع الغاز الطبيعي كوقود آفاق الستخدام اهليدروجنيكما توجد   48 .سنوات القادمة
  49.النقل يف اجلزائر

  
  

                                                             
  :من اعداد وتصرف الباحثني اعتمادا على املواقع التالية -48

http://www.copts.com/arabic/article.php?a=9093&i=643&w=0  
http://www.elkhabar.com/ar/autres/auto/248362.html  

49- Sameur.A & Raoueche.A, Les Perspectives de l’utilisation de l’hydrogène dans le 
transport en Algérie, 2007, p9, sur le site : 
 http://www.cder.dz/vlib/bulletin/pdf/bulletin_012_13.pdf 
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  :خاتمةال
 آفاق استخدام الطاقة املتجددة يف قطـاع النقـلإن البحث عن كيفية توفري الطاقة من خالل دراسة 

هــو مــن املواضــيع اهلامــة يف عصــرنا احلــديث حيــث أن مصــادر الطاقــة التقليديــة باتــت تشــكل خطــرا شــديدا 
علـــى االرتفـــاع  ه املصـــادر حمـــدودة ويف طريقهـــا إىل الـــزوال، فضـــالذعلـــى البشـــرية، هـــذا باإلضـــافة إىل أن هـــ

  :جمموعة من االستنتاجات تتمثل يف إىلوقد خلصت الورقة البحثية املستمر يف أسعارها، 
الطاقات املتجددة يف قطاع النقل، دول العامل ومن بينها  وإدماجكل اجيابيات ترشيد الطاقة   أمام         

اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع النقل من خالل التخلص من تبعيته 
إال أن تطوير هذا النوع  بالطاقات البديلة واملتجددة إدماجهللطاقات القدمية كالبنزين واملازوت والتوجه حنو 

 مرتبط بتوفري عدد من اإلمكانيات والظروف لذي يعتمد على الطاقات البديلة واملتجددةا من السيارات
  :منفالبد أن تسويق هذا النوع من السيارات يف اجلزائر مل حين بعد هذا من جهة ومن جهة أخرى 

 ؛القيام بعمليات حتسيسية لفائدة املواطنني حول فوائد استعمال السيارات اهلجينة والكهربائية -

 ؛تقدم تسهيالت مالية القتناء السيارات اهلجينة اليت تكلف الكثري -

 .تقليص من تكاليفها الباهضة وكذا ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة -

  
  :قائمة المراجع

  :باللغة العربية المراجع
  :مؤلفات

 2010، 1ط والتوزيع، للنشر املناهج دار البيئة، اقتصاديات مقدمة الرمحن وآخرون، نوزاد عبد .1
  :أطروحات

 يف العمرانية، دكتوراه املخططات لتقومي شاملة كمنهجية االستدامة القيق، مفاهيم صبح فريد .2
  بغزة اإلسالمية اجلامعة اهلندسة، املستدام كلية العمراين التخطيط
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  :مقاالت
يف ظل التنمية صباح حسن عبد الزبيدي، خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية  .3

لد    2007، 18املستدامة، جملة كلية الرتبية للبنات، ا
 لواقع دراسة -اجلزائر  يف املستدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة حدة، الطاقات فروحات .4

 2012، 11باجلزائر، جملة الباحث، العدد  الكبري اجلنوب يف الشمسية الطاقة تطبيق مشروع
  :مداخالت

 املتجددة الطاقة ملشاريع اجلزائر وتوجه بأملانيا املتجددة الطاقات ومداحي حممد، صناعةراتول حممد   .5
، املؤمتر العلمي -ديزرتاك مشروع حالة-البيئة  ومحاية األحفورية الطاقة لتأمني إمدادات كمرحلة
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 ورقلة، اجلزائر –، جامعة قاصدي مرباح2012نوفمرب  21و  20

سامي بدر الدين سراج الدين، مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم العمارة املستدامة والتوافق   .6
منو التجمعات السكانية ومشروعات " البيئي للتجمعات العمرانية، املؤمتر العريب السابع لإلدارة البيئية

 –مجهورية مصر العربية  –املنعقد يف القاهرة " التنمية وآثارها على البصمة االيكولوجية للمدن العربية
  2008ديسمرب 

قياس انبعاثات الغازات : عبد العزيز بن قرياط و غنية بركات، التقييم البيئي ملؤسسة نقل بضائع .7
املؤسسة   سلوك : الدويل حولورقة علمية مقدمة إيل املؤمتر العلمي ، SNTR ملؤسسة -الدفيئة

نوفرب  21 و   20 االجتماعية، يومي  والعدالة  املستدامة  التنمية  رهانات   ظل  يف    االقتصادية 
  ورقلة -مرباح  قاصدي ، جامعة 2012 

علقمة مليكة وكتاف شافية، اإلسرتاتيجية البديلة الستغالل الثورة البرتولية يف إطار قواعد التنمية   .8
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